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Ηλεκτρικός ανυψωτής βεργών 
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Ηλεκτρικός ανυψωτήρας για τη διευκόλυνση της φόρτωσης/ εκφόρτωσης 
ράβδων από έναν μόνο χειριστή. Επιτρέπει στο ένα άκρο της ράβδου να 
κινείται για να ακουμπά στον οδηγημένο ιμάντα που σχηματίζει την 
επιφάνεια μεταφοράς. Ο χειριστής συνοδεύει τον ελιγμό στηρίζοντας το 
άλλο άκρο της ράβδου, μετακινώντας περίπου το μισό βάρος σε 
βέλτιστες εργονομικές συνθήκες. Η επιφάνεια μεταφοράς ανυψώνεται 
στο απαιτούμενο ύψος. Σε αυτό το σημείο ξεκινά ο κινητήριος ιμάντας, 
μεταφέροντας τη ράβδο προς επεξεργασία στο τραπέζι φόρτωσης του 
μηχανήματος κατεβάζοντας την ίδια την επιφάνεια μεταφοράς. 
Χρησιμοποιείται για την υποστήριξη μηχανών πριονίσματος, κέντρων 
κατεργασίας, γραμμών κοπής, γραμμών συναρμολόγησης για θερμικά 
σπασμένα προφίλ κ.λπ. 

  

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 Ρυθμιζόμενο ύψος από 290 έως 1300 mm 

 Ρυθμιζόμενη απόσταση επεξεργασίας από 1200 έως 1900 mm 

 Ρυθμιζόμενη ταχύτητα ανύψωσης με την χρήση ποτενσιόμετρου 
από 7 έως 21 m/min 

 Ρυθμιζόμενη ταχύτητα μεταφοράς με την χρήση ποτενσιόμετρου 
από 9 έως 26 m/min 

 Μέγιστη ικανότητα ανύψωσης του μηχανήματος: 40 kg 

 Δεξιόστροφη/Αριστερόστροφη κατεύθυνση του ιμάντα 
μεταφοράς μπορεί να επιλεγεί με την χρήση πλακέτας πεντάλ 

 Τηλεχειριζόμενη στήλη με πλακέτα πεντάλ και μπουτόν με 
καλώδιο 9m 
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Βασικός εξοπλισμός 

 Ποτενσιόμετρα για ρύθμιση των ταχυτήτων ανύψωσης και 
μεταφοράς 

 Διπλή πλακέτα πεντάλ για επιλογή κατεύθυνσης μεταφοράς 

 Διπλό φωτοκύτταρο για παύση του ιμάντα στα δεξιά και τα 
αριστερά 

Προαιρετικός εξοπλισμός  

 Επιπλέον επιβάρυνση για ηλεκτρική έκδοση UL-CSA 

Προαιρετικά: Πακέτο  

 Χαρτόκουτο με θερμοσυρρικνούμενη πλαστική τσάντα 
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